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Kaj ne forgesu:
estas tempo realiĝi!

ESTRARA KUNSIDO ĈE LA SIDEJO DE BEL

En novembro 2007 la Prezidanto kaj Vicprezidanto de nia Ligo ĉeestis en la 
sidejo, en Brasília, por estrara kunsido. Oni diskutis kaj decidis pri pluraj 
administraj kaj movadaj problemoj de la asocio. Interalie, oni decidis pri 
restrukturigo de nia altvalora biblioteko. Sub kompetenta direktorado 
de S-ino Néia Lúcia, oni decidis aĉeti novajn meblojn kaj bretaron por 
reinstali la tutan materialon. Baldaŭ do nia tradicia, riĉa biblioteko estos 
tute disponebla al BEL-anoj. Alia grava decido estas tiu, pri reeldono de la 
lernolibro “Esperanto para Principiantes”, de Aloisio Sartorato. Oni same 
planas kaj jam agas por aperigo de nova vortaro en Brazilo. 

REAPERAS “BRAZILA ESPERANTISTO”

Kun granda ĝojo la Estraro de BEL sciigas la membraron 
kaj la brazilan esperantistaron ĝenerale, ke nia tradicia 
revuo “Brazila Esperantisto” reaperas. Ĝi jam estas 
legebla ĉe la retpaĝaro de nia asocio kaj ankoraŭ en 
decembro aperos per papera eldono. Ĉi tiu rekomenca 
numero konsistas el preskaŭ nur literatura materialo, 
kaj la proksima (planita por la unuaj monatoj de 
2008) reprenos sian normalan varian enhavon. 
La Estraro esperas, ke ĉi tiu kaj aliaj lastatempaj 
klopodoj restarigu la fidon de la brazila esperantistaro pri nia 
Ligo, tiel ke ni regajnu multajn membrojn, kiuj lastatempe forlasis la anaron. 

“LA LAMPIRO”, “INKO” KAJ 
“BRAZILEI” PLU ELDONATAJ 

Dum “Brazila Esperantisto” klopodas 
restariĝi, Esperanto Asocio de San-Paŭlo, 
Kultura Kooperativo de Esperantistoj, en 
Rio, kaj Brazila Sekcio de Internacia Ligo de 
Esperanto-Instruistoj, en San-Paŭlo, modele  
produktadas kaj sendadas siajn revuojn: “La 
Lampiro”, “Inko” kaj “BRAZILEI”. Riĉenhavaj 
kaj agrable redaktataj, ili grave tenas la membrojn 
ligitaj. Ili ambaŭ estas legeblaj ĉe la respondaj 
retpaĝaroj. La brazila Esperantistaro estas vokata 
aliĝi kaj apogi ĉi tiujn niajn gravajn organizojn! 
Nemultaj landoj disponas pri tiom da altnivelaj 
periodaĵoj kiel ni. Gratulojn al la respondeculoj!

LÍCIO KAJ FLORES SALUTAS

Ni estas tre kontentaj, ke pluraj samideanoj el la tuta lando sendas al ni 
salutojn kaj esprimas sian apogon al “BEL informas”. Ne eblas persone 
danki ĉiujn. Simbole, ni mencias, ke du gravaj veteranoj al ni sendis tre 
simpatiajn mesaĝojn: D-ro Lício Castro, eksprezidanto de BEL (Brasília/ DF) 
kaj Inĝ. Alberto Flores, konata aktivulo (Volta Redonda/RJ). Kaj ni proponas 
al ĉiuj: kopiigu kaj resendu nian bultenon al viaj amikoj – kaj instigu ilin aliĝi 
al BEL!

DIRETORIA DA LIGA  SE REÚNE 
EM BRASÍLIA

Em novembro último, o Presidente e 
Vice da Liga se reuniram com demais 
membros da Diretoria em Brasília, para 
várias decisões administrativas e relativas 
ao Movimento. Na pauta, entre muitos 
outros itens, reestruturação da Biblioteca 
da Liga, aos cuidados de Néia Lúcia 
e reedição do livro “Esperanto para 
Principiantes”, de Aloísio Sartorato.

REAPARECE O  
“BRAZILA ESPERANTISTO”

Para júbilo dos esperantistas brasileiros, 
volta a ser publicado o órgão oficial 
da BEL: o novo número do “Brazila 
Esperantisto” já está disponível no 
sítio da internet. Esperamos que ainda 
em dezembro ele seja editado em 
papel e enviado aos sócios. Retoma-
se a publicação com um número todo 
literário; o próximo terá o habitual 
conteúdo variado.  É mais um passo para 
trazer de volta sócios que nos deixaram. 

“LA LAMPIRO”, “INKO” 
E “BRAZILEI”

As publicações, respectivamente da 
Associação Paulista de Esperanto, da 
Cooperativa Cultural dos Esperantistas e 
da Liga Internacional dos Professores de 
Esperanto / BR continuam fornecendo 
leitura e união aos esperantistas 
brasileiros, nos sítios da internet e em 
papel. Poucos países dispõem de revistas 
tão valiosas! Parabéns!

LÍCIO E FLORES MANDAM  
MENSAGENS

Respectivamente de Brasília / DF e Volta 
Redonda / RJ, o ex-presidente da BEL 
e o ativo veterano enviam simpáticas 
mensagens de apoio ao “BEL informas”. 
Muitos outros fizeram o mesmo.  
Obrigado a todos! E ajudem a divulgar o 
nosso boletim!

Feliĉan Krisnaskon kaj Novjaron!
Kaj fruktodonan laboron por nia Movado!
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LUCIANO PETAS: UZU LA ĜUSTAJN ADRESOJN POR 
SKRIBI AL LA SIDEJO DE BEL

Jen lia mesaĝo: “Estimataj geamikoj, mi resendas la mesaĝon por ŝanĝi la 
ret-adreson de BEL: laŭ la estrara kunsido de BEL, je la 16-a/Nov/2007, ni 
informos ekde nun nur la strat-adreson de BEL – ni ne plu uzos la poŝt-keston, 
ĉar iu ene de “Correios-ECT” malfermas la leterojn kaj prenas ĉekojn. Do, jen la 
informoj: Strat-adreso: SDS Ed. Venâncio III Sala 303, Cep 70.393-900, Brasília-
DF. Telefon-numero: (61) 3226-1298. Fakso: (61) 3226-4446. Ret-adresoj: bonvolu 
utiligi la ĝeneralan: bel@esperanto.org.br. Libroservo: 
bel-libroservo@esperanto.org.br. Bonvolu aktualigi ĝin! 
Amike, Luciano, BEL-Libroservo.”

PROSPEKTO PRI E-O EN AMAZONIO

La Movado en Amazonio plu aktiviĝas. Santarém 
Esperanto-Asocio (Pará) informas, ke eblas mendi 8-
paĝan, belaspektan prospekton por amasa informado 
pri Esperanto en la regiono. Loka klubo povos stampi 
sur ĝin siajn nomon kaj adreson. Rigardu ĝin per la 
komputilo: <http://santaremesperantoasocio.zip.net>. 
Mendu ĉe Associação Santarena de Esperanto, Caixa Postal 19, CEP 
68005-970, Santarém, Pará, aŭ per retadreso <esperantosantarem.sea@bol.com.
br>. Minimuma mendokvanto 50 ekzempleroj kontraŭ 25 realoj (plus 5 realoj 
por ekspedo; por ekspedi pli grandajn kvantojn, konsultu la prezon.

“AMEN !” EL SÃO GONÇALO/RJ

Simpatia bulteno “Amen !” el la urbo São Gonçalo/RJ venas al ni kun ĉarmaj 
enhavo kaj aspekto kaj signifoplena detalo: temas pri la 7-a jaro kaj 77-a 
numero! Kontaktu per <onklobidao@yahoo.com.br>. 
Gratulon!

OFICIALA RAPORTO PRI BRAZILAJ 
LINGVOJ ĈE LA ĈAMBRO DE DEPU-
TITOJ: ESPERANTO MANIFESTIĜIS

Ĵus okazis en la brazila parlamento oficiala raporto 
pri multlingveco en Brazilo: en nia lando oni parolas 
nuntempe ĉirkaŭ 200 lingvojn, el kiuj proksimume 
180 estas indianaj. Menciiĝis ankaŭ lingvoj por surdmutuloj. Reprezentis la 
Esperantan komunumon samideanoj Emerson Werneck, Paulo Nascentes kaj 
BEL-Sekretario Carlos Maria, kiuj publike informis pri nia lingvo kaj disdonis 
flugfoliojn.

BELA INICIATO EN LA URBO “TRÊS RIOS” /RJ

Pro propono de urbkonsilanto Carlos A.B. Domingues, aprobiĝis en tiu urbo 
leĝo, ke la 15-a de decembro estas “Tago de la Internacia Lingvo Esperanto”. 
Sendu gratulojn al <betinho@cvtr.rj.gov.br> .

Kopiigu kaj sendu “BEL 
informas” al viaj geamikoj! 

MUDANÇA NO ENDEREÇO DA BEL

Luciano, do Serviço de Livros da BEL, 
en Brasília, pede que não mais se envie 
correspondência à Caixa Postal, mas 
apenas ao endereço de logradouro, 
para evitar extravios. Anote também os 
endereços eletrônicos.
Use o Serviço de Livros!

NOvO PROSPECTO NA AMAZÔNIA

A Associação Esperantista de Santarém 
(Pará ) disponibiliza prospecto para di-
vulgação de Esperanto na região. Veja e 
peça: <http://santaremesperantoasocio.
zip.net>; <esperantosantarem.sea@
bol.com.br>. Encomenda mínima de 50 
exemplares por 25 reais (mais 5 reais de 
frete; para maiores quantidades, consul-
te o preço do frete).

“AMEN !” DE S. GONÇALO / RJ

Chega-nos simpático boletim da 
cidade fluminense. Detalhe: 7o ano de 
publicação, número 77! Parabéns!
onklobidao@yahoo.com.br 

RELATÓRIO OFICIAL SOBRE AS 
LÍNGUAS DO BRASIL

Aconteceu na Câmara dos Deputados, 
em Brasília, recentemente. Nosso país 
fala 200 idiomas, dos quais 180 são 
indígenas. O Esperanto foi representado 
por E. Werneck, Paulo Nascentes e 
Carlos Maria, que informaram sobre o 
Movimento e distribuíram folhetos. 

TRÊS RIOS DÁ EXEMPLO

Aprovado projeto do Vereador Carlos 
A.B.Domingues: naquela cidade, 
15 de dezembro é o “Dia da Língua 
Internacional Esperanto”.  O autor 
merece mensagem de congratulações!

Feliz Natal, feliz 2008! Bom trabalho pelo Esperanto! 
E não se esqueça: é tempo de renovar a adesão  à Liga!


